TERMO DE REFERÊNCIA Nº 114/2020 - CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA
ESTUDO SOBRE MEDICINA TRADICIONAL POPULAR AMAZÔNICA (INDÍGENA E RIBEIRINHA) E
ALTERNATIVAS ALIMENTARES LOCAIS
Projeto: SUS na Floresta
Departamento: Programa de Soluções Inovadoras (PSI)
Tipo de contrato: Contrato individual, pessoa física ou jurídica
Período de inscrição: 02 a 12 de outubro de 2020
Sobre a Fundação Amazonas Sustentável (FAS)
A FAS é uma organização da sociedade civil, que atua na Amazônia, sem fins lucrativos, sem
vínculos político-partidários, de utilidade pública e beneficente de assistência social. Reúne
credenciais como instituição que promove o desenvolvimento regional por meio de ações de
pesquisa, desenvolvimento e inovação. Criada em 8 de fevereiro de 2008, por meio de uma
parceria entre o Banco Bradesco e o Governo do Estado do Amazonas, a FAS passou a contar
com o apoio de diversos parceiros, entre elas a Coca-Cola Brasil, o Fundo Amazônia, a Samsung,
a Petrobras (a partir de 2018), e as Lojas Americanas. É um amplo ecossistema formado por
vários parceiros e apoios estratégicos.
Todos pela Saúde
O Todos é iniciativa que visa colaborar no combate do corona-vírus, sob a liderança de Paulo
Chapchap. Os recursos serão geridos por um grupo de renomados especialistas, e quem tem
como objetivo contribuir para combater a pandemia nas diferentes classes sociais e apoiar as
iniciativas da saúde pública. A iniciativa atua em quatro eixos:
● Informar: Esclarecimento da população e orientação para uso correto de máscaras de
proteção.
● Proteger: Compra de equipamentos de proteção e ações de prevenção.
● Cuidar: Compra de equipamentos hospitalares e testagem da população, além de apoio
na construção de centros de acolhimento.
● Retomar: Apoio a pesquisas epidemiológicas, aos estudos de casos no aspecto da saúde
pública e para o tratamento da Covid-19.
1. O projeto SUS na Floresta:
A Aliança COVID Amazonas, formada por 98 instituições, promoveu a captação de
doações de empresas e pessoas físicas, como alimentos, medicamentos, EPIs, material de
higiene e outros itens, que beneficiaram mais de 200 mil pessoas em 32 municípios. Além
disso, foram promovidas iniciativas de acesso à saúde, como um guia de orientação,
capacitações para profissionais da área e pontos de telessaúde em comunidades ribeirinhas e
indígenas, bem como a viabilização de novos projetos de saúde.

Dentre esses projetos, destaca-se a parceria com o “Todos pela Saúde”, com foco na
proposta do “SUS na Floresta”, que tem o objetivo de aprimorar os sistemas de atenção básica
de saúde nas aldeias indígenas e nas comunidades tradicionais, a fim de que o Sistema Único
de Saúde funcione com maior efetividade no território, com foco na melhoria da qualidade de
vida de ribeirinhos e indígenas.

2. Objetivo da contratação:
Contratar consultoria especializada para elaboração de estudo técnico sobre medicina
tradicional popular Amazônica (indígena e ribeirinha) e alternativas alimentares dessas
populações, a partir de levantamento bibliográfico e lições aprendidas de atividades práticas
desenvolvidas no território. A contratação é uma iniciativa do projeto “SUS na Floresta”, que
tem foco na melhoria da saúde indígena e ribeirinha, e será por período determinado de seis
meses, conforme especificações a seguir descritas.

3. Objetivos específicos
3.1 - Elaborar estudo de revisão bibliográfica, com prioridade nos últimos cinco anos, e demais
informações a respeito de alternativas alimentares utilizadas pelas populações indígenas e
ribeirinhas (propriedades, usos frequentes, etc.) e da medicina tradicional popular amazônica,
bem como a realidade de intervenções locais, potenciais produtos da sociobiodiversidade
utilizados, desafios e oportunidades, etc;
3.2 - Produzir trabalho de mapeamento e de revisão com enfoque nas lições aprendidas e
práticas integrativas implementadas no território amazônico, que evidenciem resultados
significativos a respeito da medicina tradicional popular amazônica e de alternativas
alimentares, realizando uma avaliação de efetividade e potencial continuidade;
3.3 - Mapear base alimentar nativa/tradicional da Amazônia (mini-catálogo) e sua importância
nutritiva (base para campanhas educativas: cultivos, alimentação etc.);
3.4 - Participar de processos participativos (reuniões, seminários etc.) para coleta de
contribuições e posterior apresentação dos resultados da consultoria, durante todo o período
da contratação.
4. Produtos entregues pela consultoria, prazos e pagamento
Os produtos dizem respeito a cada objetivo específico, contemplados no item 3., com
as seguintes condições gerais: todas as etapas de elaboração/produtos do estudo serão
submetidos e apresentados ao Comitê Orientador do Sus na Floresta1 para validação. A
1

Equipe técnica constituída por profissionais da saúde e pesquisadores que tecnicamente orientam e
validam os estudos propostos no projeto SUS na Floresta.

consultoria deverá atuar de forma cooperativa, compartilhando dados e informações entre os
demais estudos no âmbito do projeto SUS na Floresta de modo que os produtos finais tenham
coesão e juntos contribuam para formação da visão macro e estratégica da proposta de
Readequação do Sistema Único de Saúde na Floresta.

#

Produto

Mês de entrega
do produto

% de
pagamento

01

Plano de trabalho com cronograma, metodologia e
escopo aprovado pelo comitê (em Word e PDF)

Outubro/2020

20%

02

03

04

Relatório do estudo de revisão bibliográfica (últimos
cinco anos) a respeito de alternativas alimentares
Novembro/2020
utilizadas pelas populações indígenas e ribeirinhas e
da medicina tradicional (em Word e PDF)

20%

Relatório técnico (parcial) sobre lições aprendidas e
práticas, implementadas no território amazônico,
que evidenciem resultados significativos a respeito
da medicina tradicional popular amazônica e
alternativas alimentares (em Word e PDF)

Janeiro/2021

30%

Relatório técnico final, contemplando os produtos
#02 e #03 (em Word e PDF) e apresentação
PowerPoint com os principais achados e
recomendações da consultoria

Fevereiro/2021

30%

5. Habilidades e experiência do (a) consultor (a):
● Pessoa Física ou Jurídica com formação na área de saúde, com conhecimento e
experiência de no mínimo 7 anos em saúde pública;
● Experiência comprovada na elaboração de pesquisas e relatório técnicos relacionados
aos temas de saúde pública, populações indígenas e ribeirinhas;
● Facilidade de interação com gestores públicos, privados e tomadores de decisão para
subsidiar documentos, pesquisas e relatórios;
● Capacidade de avaliar de maneira qualitativa e quantitativa iniciativas, projetos e ações
com relação direta a saúde pública.

6. Materiais e infraestrutura:
Os materiais de trabalho são de propriedade do (a) consultor (a).

7. Local de trabalho e condição de contratação:
a. Local de trabalho: Manaus-Amazonas
b. Regime de trabalho: Pessoa Física ou Pessoa Jurídica

8. Condições gerais:
O(A) Contratado(a) será responsável pelo pagamento de todos os encargos tributários,
sociais e trabalhistas, referentes a este contrato, de acordo com as leis brasileiras que regem
a contratação.
Não será proporcionado ao(à) Contratado(a), seguro social (INSS), por acidentes de
trabalho, de saúde, de acidentes ou de vida, nem lhe será concedido férias, licença por
enfermidade ou qualquer outro emolumento durante a vigência do Contrato.
Será vedado ao(à) Contratado(a) ceder quaisquer informações e/ou documentos
objetos deste Contrato, sem prévia autorização do Contratante.
O(A) Contratado(a) deverá executar as atividades constantes neste Termo de
Referência, de acordo com os mais elevados padrões de competência e integridade
profissional e ética.

9. Envio de propostas:
Para ser considerado para esta consultoria, deve-se encaminhar os seguintes
documentos:
● Comprovações técnicas ou jurídicas (contrato) de execução de atividades
similares;
● Proposta técnica e orçamentária para a consultoria, incluindo metodologia de
trabalho, atividades a serem desenvolvidas e cronograma;
● Currículo. Caso a consultoria seja via PJ, enviar os currículos das pessoas que
irão realizar a consultoria.
Este termo de referência não gera nenhum vínculo empregatício ou obrigações
associadas.
Os documentos devem ser enviados para o correio eletrônico rh@fas-amazonas.org e
gabriela.sampaio@fas-amazonas.org. No título da mensagem de e-mail deve constar:
“Seleção - Consultoria - aprimoramento de ferramentas normativas - SUS na Floresta”

Manaus, 02 de outubro de 2020.

